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UMOWA SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Nr …../………… 

 
Niniejsza Umowa sprzedaży energii elektrycznej zwana dalej Umową, została zawarta w Inowrocławiu, 

dnia  ………………, pomiędzy: 

 

CIECH Soda Polska Spółką Akcyjną z siedzibą przy ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław, wpisaną do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w 

Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 

0000423633, NIP 525-238-21-27, REGON 140777645, Nr rejestrowy BDO: 000023343, kapitał 

zakładowy : 669 050 000 zł wpłacony w całości, zwana dalej Odbiorcą (PE), reprezentowaną przez: 

 

1. ………………………………………. 

 

2. ………………………………………. 

 
a 
 

……………………………….. z siedzibą przy  

ul. ……………………………………………, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS ………………………, NIP ……………, REGON …………,  

Nr rejestrowy BDO: …………….., kapitał zakładowy : ……………………… zł wpłacony w całości, zwana 

dalej Uczestnikiem Rynku Detalicznego (URD) lub Odbiorcą, którego reprezentuje:, reprezentowaną 

przez: 

 

1. ………………………………………. 

 

2 ………………………………………. 

 
PE i Odbiorca będą zwani dalej osobno jako „Strona” lub łącznie jako „Strony”.  
 
 

§ 1 
Oświadczenia Stron i postanowienia wstępne 

 
1. PE oświadcza, że jako przedsiębiorstwo energetyczne:  

1.1. dokonuje sprzedaży energii elektrycznej na podstawie koncesji nr 
OEE/496/13971/W/OWA/2008/BH na obrót energią elektryczną z dnia 29 stycznia 2008 r., 
wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.; 

1.2. jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
 

2. Odbiorca oświadcza, że: 
2.1. posiada tytuł prawny do obiektów, do których dostarczana jest energia elektryczna; 
2.2. jest odbiorcą końcowym w rozumieniu art. 3 pkt 13a) Prawa energetycznego, co oznacza, 

że energia elektryczna zakupiona od PE jest przeznaczona wyłącznie na potrzeby własne 
Odbiorcy, jak również Odbiorca nie posiada koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, 
dystrybucję lub obrót energią elektryczną; 

2.3. jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT). 
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3. Strony zgodnie przyjmują, że podstawę do ustalenia warunków realizacji niniejszej Umowy 

stanowią: 
3.1. ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku – Prawo energetyczne wraz z aktami wykonawczymi 

do tej Ustawy (zwana dalej Prawem energetycznym); 
3.2. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej Ciech Soda Polska S.A. („IRiESDn”) 

zatwierdzona przez Zarząd PE oraz wprowadzona do stosowania; 
3.3. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej („IRiESP”) oraz Instrukcja Ruchu i 

Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ENEA Operator S.A. („IRiESDp”) w zakresie wynikającym 
z niniejszej Umowy i postanowień IRiESDn; 

3.4. aktualna Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie obrotu CIECH Soda Polska S.A. 
zatwierdzona przez Zarząd PE, zwana dalej jako „Cennik”; 

3.5. decyzja wskazana w pkt 1.1 powyżej; 
przy czym Cennik stanowi Załącznik nr 2 do Umowy, aktualnie obowiązująca IRiESDn jest 
umieszczona na stronie internetowej PE, zaś aktualnie obowiązujące IRiESDp oraz IRiESP są 
umieszczone na stronach internetowych, odpowiednio, ENEA Operator S.A. i PSE S.A., a Odbiorca 
oświadcza, że zapoznał się z tymi dokumentami przed zawarciem niniejszej Umowy. 
 

4. Strony są związane postanowieniami Umowy, w tym postanowieniami Cennika i innych 
Załączników, jak również – w wymaganym zakresie – postanowieniami IRiESP, IRiESDp, IRiESDn 
oraz dokumentów w nich przywołanych, przy czym w razie rozbieżności postanowienia Umowy i 
Cennika mają pierwszeństwo przed postanowieniami pozostałych wymienionych dokumentów. 

 
 

§ 2 
Przedmiot Umowy 

 
Przedmiotem niniejszej Umowy jest sprzedaż energii elektrycznej przez PE na rzecz Odbiorcy w 
miejscach dostarczania wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy za wynagrodzeniem i na 
warunkach określonych w niniejszej Umowie. 

 
 

§ 3 
Zobowiązania Stron 

 
1. W ramach niniejszej Umowy PE zobowiązuje się do: 

1.1. sprzedaży i przeniesienia własności energii elektrycznej na rzecz Odbiorcy w miejscach 
dostarczania energii elektrycznej opisanych w Załączniku nr 1; 

1.2. świadczenia usług bilansowania handlowego w miejscach dostarczania energii elektrycznej 
opisanych w Załączniku nr 1 wyłącznie w przypadku, gdy PE jest jedynym sprzedawcą 
energii elektrycznej w miejscach dostarczania; 

1.3. dokonywania rozliczeń za energię elektryczną zgodnie z § 6 Umowy i Cennikiem w 
okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym; 

1.4. przyjmowania wniosków i reklamacji od Odbiorcy dotyczących sprzedaży energii 
elektrycznej oraz rozpatrywania wniosków i reklamacji w terminie 30 dni od dnia ich 
otrzymania; 

1.5. udzielania bonifikat za niedotrzymanie przez PE standardów jakościowych obsługi 
Odbiorców w wysokościach określonych w Cenniku - w terminie 30 dni od ostatniego dnia, 
w którym nastąpiło niedotrzymanie standardów jakościowych obsługi odbiorców; 

1.6. informowania Odbiorcy, na podstawie danych posiadanych przez PE, o ilości zużytej 
energii elektrycznej w poprzednim roku oraz przekazywania – w terminie do 31 marca 
danego roku kalendarzowego – informacji o strukturze paliw i innych nośników energii 
pierwotnej zużywanych do wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej przez PE w 
poprzednim roku kalendarzowym, jak również miejscu, w którym są dostępne informacje o 
wpływie wytwarzania energii elektrycznej sprzedanej w poprzednim roku kalendarzowym 
na środowisko, w zakresie emisji dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów i 
radioaktywnych odpadów przy czym informacje powyższe będą przekazywane wraz z 
fakturą za energię, w materiałach promocyjnych oraz na stronie internetowej PE; 

1.7. zachowania w poufności informacji poufnych zgodnie z § 11 Umowy. 
 

2. W ramach niniejszej Umowy Odbiorca zobowiązuje się do: 
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2.1. terminowego dokonywania płatności na rzecz PE za zakupiona energię elektryczna oraz 
inne usługi świadczone na rzecz Odbiorcy zgodnie z postanowieniami § 6 Umowy; 

2.2. pozostawania stroną i należytego wykonywania umowy o świadczenie usług dystrybucji 
energii elektrycznej w miejscach dostarczania objętych niniejszą Umową; 

2.3. niezwłocznego zawiadomienia PE, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, o zmianie 
adresu do korespondencji określonego w Umowie, pod rygorem uznania korespondencji 
za skutecznie doręczoną na dotychczasowy adres; 

2.4. niezwłocznego informowania PE o zauważonych wadach lub usterkach technicznych oraz 
o innych okolicznościach mających wpływ na możliwość dokonania niewłaściwych 
rozliczeń lub uniemożliwiających należyte wykonanie Umowy; 

2.5. wnoszenia opłat za dodatkowe usługi oraz czynności świadczone przez PE na zlecenie 
Odbiorcy zgodnie z Cennikiem;  

2.6. dostarczania PE i bieżącego przekazywania PE i aktualizowania danych niezbędnych do 
realizacji niniejszej Umowy, w tym współdziałania z PE przy wykonywaniu Umowy i 
przekazywania PE wszelkich dostępnych informacji umożliwiających PE prognozowanie 
zapotrzebowania Odbiorcy na energię elektryczną i sporządzanie grafików handlowych 
dla miejsc dostarczania wskazanych w Załączniku nr 1, jak również niezwłocznego 
powiadamiania PE, nie później niż w terminie 3 dni od uzyskania przez Odbiorcę danej 
informacji, o istotnych okolicznościach dotyczących realizacji Umowy, w szczególności o: 
zawarciu umowy sprzedaży energii dla miejsca dostarczania z innym sprzedawcą, 
wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub zmianie umowy o świadczenie usług dystrybucji w 
którymkolwiek z miejsc dostarczania w zakresie mającym wpływ na realizację niniejszej 
Umowy (w tym zmianie mocy umownej dla miejsca dostarczania), podjęciu przez 
Odbiorcę decyzji o zmianach sposobu eksploatacji lub czasowym wyłączeniu wszystkich 
lub niektórych instalacji odbiorczych w zakresie mającym wpływ na wolumen lub profil 
poboru energii elektrycznej, zmianie sposobu wykorzystania energii elektrycznej 
nabywanej na podstawie Umowie mającej wpływ na kwalifikację Odbiorcy jako odbiorcy 
końcowego dla całości lub części energii elektrycznej nabywanej na podstawie Umowy, 
uzyskaniu koncesji w zakresie mającym wpływ na rozliczenia podatku akcyzowego od 
energii sprzedawanej na podstawie Umowy, wpisie Odbiorcy na listę odbiorców 
przemysłowych, zmianie przeznaczenia obiektów, do których jest dostarczana energia na 
podstawie Umowy, zmianie planowanego rocznego zużycia energii w miejscach 
dostarczania, zauważonych nieprawidłowościach lub usterkach układu pomiarowo-
rozliczeniowego, zmianie licznika w układzie pomiarowo-rozliczeniowym wraz z podaniem 
jego numeru. 

 
 

§ 4 
Techniczne warunki realizacji Umowy 

 
1. Wykaz miejsc dostarczania wraz z opisem ich parametrów technicznych oraz innych danych 

niezbędnych do realizacji niniejszej Umowy, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej Umowy. 
 

 
§ 5 

Wyznaczanie i przekazywanie danych pomiarowych 
 

1. Ilość sprzedanej energii elektrycznej będzie ustalana na podstawie wskazań układów pomiarowo-
rozliczeniowych zainstalowanych w poszczególnych miejscach dostarczania wskazanych w 
Załączniku nr 1. Ilość energii elektrycznej sprzedanej w danym okresie rozliczeniowym będzie 
równa łącznej ilości energii elektrycznej pobranej we wszystkich miejscach dostarczania w tym 
okresie rozliczeniowym. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Odbiorca kupuje 
energię w ilości pozwalającej na zaspokojenie własnych potrzeb i nie jest zobowiązany do zakupu 
określonego wolumenu ilości energii elektrycznej w którymkolwiek z okresów rozliczeniowych. 

 
2. W przypadku braku dostępu do układu pomiarowo-rozliczeniowego, bądź niemożności dokonania 

odczytu przez PE, ilość energii sprzedanej w danym okresie rozliczeniowym zostanie wyznaczona 
szacunkowo, na podstawie średniego dobowego zużycia energii elektrycznej z analogicznego 
okresu rozliczeniowego roku poprzedniego, a w przypadku dokonania w instalacjach Odbiorcy 
istotnych zmian po zakończeniu analogicznego okresu rozliczeniowego z roku poprzedniego – z 
ostatniego okresu rozliczeniowego. 
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§ 6 
Rozliczenia 

 
1. PE będzie rozliczać Odbiorcę za sprzedaną energię elektryczna na podstawie cen ustalonych w 

Cenniku oraz rzeczywistej ilości energii elektrycznej sprzedanej Odbiorcy, ustalonej w sposób 
określony w § 5. 

 
2. Należność z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Odbiorcy w danym okresie 

rozliczeniowym będzie stanowiła sumę należności za energię elektryczną sprzedaną w tym okresie 
rozliczeniowym we wszystkich miejscach dostarczania określonych w Załączniku nr 1, przy czym 
należność za energię elektryczną sprzedaną w danym miejscu dostarczania zostanie obliczona 
według poniższej formuły: 

 

WCN enS *=
 

gdzie: 
Ns - należność za energię elektryczną sprzedaną przez PE w danym miejscu dostarczania 

wyrażona w złotych [zł] i wyznaczana z dokładnością do 1 gr, 
W -  wolumen energii elektrycznej sprzedanej w danym miejscu dostarczania ustalony na 

podstawie wskazań układów pomiarowo-rozliczeniowych w [MWh] z dokładnością do 1 kWh, 
Cen -  cena energii elektrycznej określona w Cenniku w [zł/MWh] dla grupy taryfowej, do której 

kwalifikowany jest Odbiorca w danym miejscu przyłączenia zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 
 
3. Opłata handlowa określona w Cenniku pobierana jest dla każdego miejsca dostarczania w pełnej 

wysokości, niezależnie od dnia miesiąca, w którym zawarto lub rozwiązano niniejszą Umowę. 
 

4. Stosowane w rozliczeniach ceny za sprzedaną energię elektryczną określone są w Cenniku jako 
kwoty netto, do których PE doliczy podatek od towarów i usług według przepisów prawa 
obowiązujących w dniu wystawienia faktury VAT.  

 
5. PE może dokonać zmiany Cennika w następującej procedurze:  

5.1. PE przekazuje Odbiorcy na piśmie treść projektowanych zmian w Cenniku oraz terminie 
ich wejścia w życie wraz z informacją, że w braku akceptacji projektowanych zmian 
Odbiorca ma prawo rozwiązać Umowę poprzez dostarczenie PE, w terminie 7 dni od 
otrzymania projektowanych zmian Cennika, pisemnego oświadczenia o rozwiązaniu 
Umowy za trzytygodniowym wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca 
kalendarzowego; 

5.2. w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Odbiorcę zgodnie z pkt 5.1, Umowa 
rozwiązuje się na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym upływa okres trzech tygodni 
od otrzymania przez PE oświadczenia Odbiorcy, przy czym w okresie wypowiedzenia, 
stosuje się dotychczasowy Cennik; 

5.3. w przypadku braku rozwiązania Umowy przez Odbiorcę w trybie i terminie określonym w 
pkt 5.1, zmiana Cennika wchodzi w życie z dniem wskazanym przez PE w piśmie, o 
którym mowa w pkt 5.1. 

 
6. Należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej na rzecz Odbiorcy są rozliczane w 

jednomiesięcznych okresach rozliczeniowych odpowiadających miesiącom kalendarzowym. 
 
7. Należności z tytułu sprzedaży energii elektrycznej wylicza się i ujawnia na fakturze w rozbiciu na 

poszczególne miejsca dostarczania określone w Załączniku Nr 1. 
 
8. Faktury za sprzedaż energii elektrycznej wystawiane będą przez PE na rzecz Odbiorcy nie później niż 

do 7 dnia po zakończeniu okresu rozliczeniowego, którego dotyczy faktura, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oraz zasadami określonymi w Cenniku i i będą dostarczane w formie elektronicznej 
na adres…………………………………… 
 

9. Należności objęte odpowiednimi fakturami lub fakturami korygującymi będę regulowane w formie 
przelewu na rachunek bankowy podany na wystawionej fakturze w terminie 14 dni od daty 
wystawienia faktury, z wyłączeniem sytuacji gdy data płatności odpowiedniej faktury ustalona w 
sposób ustalony powyżej będzie przypadała w terminie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania 



Umowa sprzedaży energii elektrycznej 

 

Strona 5 z 26 

faktury przez Odbiorcę – w takim wypadku faktura powinna być opłacona w ciągu 7 dni od daty jej 
otrzymania przez Odbiorcę. Za datę dokonania zapłaty przez Odbiorcę uważa się dzień wpływu 
należności na rachunek bankowy PE wskazany na fakturze. Wniesienie reklamacji nie zwalnia 
Odbiorcy z obowiązku terminowej zapłaty należności w wysokości określonej na fakturze. 

 
10. Płatności następować będą w PLN (polskich złotych). 
 
11. Jeżeli w wyniku wzajemnych rozliczeń wystąpi nadpłata, to podlega ona zaliczeniu na poczet 

płatności ustalonych na najbliższy okres rozliczeniowy, o ile Odbiorca nie zażąda jej zwrotu. 
Żądanie zwrotu nadpłaty musi pod rygorem nieważności zostać przekazane PE w formie pisemnej 
na adres korespondencyjny PE wskazany w Umowie oraz zawierać wskazanie numeru konta 
bankowego Odbiorcy, na który PE powinien zwrócić nadpłatę. 

 
12. Numer rachunku bankowego wskazany na fakturze powinien znajdować się na tzw. białej liście 

podatników (zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i 
usług oraz niektórych ustaw, Dz.U. 2019, poz. 1018) w dniu zlecenia przelewu. W razie 
stwierdzenia przez podmiot zobowiązany do uiszczenia należności rozbieżności w tym zakresie, 
płatność nie zostanie dokonana na numer rachunku podany na fakturze Strona, która wystawiła 
fakturę, będzie zobowiązana do wskazania prawidłowego rachunku bankowego znajdującego się 
na białej liście podatników. W tym wypadku bieg terminu do zapłaty wynagrodzenia ulega 
wydłużeniu o okres równy liczbie dni liczonych od dnia otrzymania informacji o powyższej 
rozbieżności do dnia doręczenia informacji o prawidłowym rachunku znajdującym się na białej 
liście podatników. 

 
13. Jeżeli przedmiot Umowy obejmuje towary / usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o 

podatku od towarów i usług, podlegające obowiązkowi stosowania mechanizmu podzielonej 
płatności, wystawca faktury na wystawionych fakturach umieści obowiązkowe oznaczenie 
„mechanizm podzielonej płatności”. W razie niedopełnienia tego obowiązku przez Stronę 
wystawiającą fakturę i poniesienia przez Stronę dokonującą płatności sankcji podatkowych 
związanych z nieprawidłową zapłatą przez niego błędnie wystawionej faktury, Strona wystawiająca 
fakturę zobowiązuje się do wyrównania drugiej Stronie, całości szkody powstałej w wyniku 
ustalenia ewentualnego zobowiązania podatkowego, wraz z sankcjami i odsetkami nałożonymi na 
Stronę dokonującą płatności przez organ podatkowy, w kwotach wynikających z rozstrzygnięć 
organu podatkowego. 

 
14. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, wynikających z Umowy Strony mają prawo do 

naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych. 
 
 

§ 7 
Odpowiedzialność Stron za niewykonanie 

lub nienależyte wykonanie Umowy 
 

1. Na podstawie niniejszej Umowy PE nie odpowiada wobec Odbiorcy za świadczenie usług 
dystrybucji energii elektrycznej, w tym parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej, 
przerwy i ograniczenia w dostarczaniu energii elektrycznej (w tym ograniczenia wprowadzone na 
podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa), jak również standardy obsługi 
Odbiorcy w zakresie dystrybucji energii elektrycznej. 
 

2. Strony ponoszą odpowiedzialność za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne 
działania.  
 

3. Odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest 
ograniczona do rzeczywistych szkód, z wyłączeniem utraconych korzyści. 

 
4. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, w 

tym naruszenia któregokolwiek ze zobowiązań określonych w § 3 Umowy, Strony w pierwszej 
kolejności przystąpią do wspólnej procedury ustalenia wielkości szkody rzeczywistej i - w zakresie 
szkody, która nie zostanie pokryta bonifikatami określonymi w Cenniku - wyznaczenia należnej 
rekompensaty za poniesione przez Stronę szkody według następujących zasad: 
4.1. Strony powołają czteroosobowy zespół (po 2 przedstawicieli każdej Strony), którego 

zadaniem będzie ustalenie wysokości szkody rzeczywistej; 
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4.2. zespół, o którym mowa w pkt 4.1 powyżej w terminie 10 dni od jego powołania sporządzi 
protokół z ustaleń dotyczących wielkości szkody rzeczywistej i wielkości należnej 
rekompensaty; 

4.3. w przypadku braku porozumienia, co do zakresu szkody lub wysokości rekompensaty, 
Strony zastosują procedurę dotyczącą rozstrzygania spraw spornych zgodnie z § 9 
niniejszej Umowy. 

 
5. PE nie ponosi odpowiedzialności za ograniczenia w wykonywaniu Umowy w każdym przypadku, 

gdy wynikają one z winy Odbiorcy, wstrzymania dostaw energii elektrycznej w przypadkach, o 
których mowa w § 8 Umowy, bądź ograniczeń w wykonywaniu zawartej przez Odbiorcę umowy o 
świadczenie usług dystrybucji. 

 
6. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

Umowy w przypadku gdy niewykonanie lub nienależyte Umowy było spowodowane działaniem siły 
wyższej, które uniemożliwiło Stronie realizację jej zobowiązań wynikających z Umowy, przy czym 
przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli Stron, 
którego wystąpienia oraz skutków dla wykonania Umowy nie można było przewidzieć w chwili 
zawierania Umowy, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub części na stałe lub na 
pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej 
staranności Stron. 

 
7. Strony Umowy zobowiązują się do niezwłocznego, wzajemnego poinformowania się o zaistnieniu 

okoliczności mogących mieć wpływ na ograniczenie w wykonaniu niniejszej Umowy. 
 
8. Jeżeli ograniczenie w wykonaniu Umowy przez PE w danym miejscu dostarczania, z przyczyn 

podanych w pkt 5 lub pkt 6, będzie trwało dłużej niż 14 dni kalendarzowych, licząc od daty 
wystąpienia ograniczenia, Strony Umowy przystąpią do negocjacji w przedmiocie ustalenia 
warunków dalszej realizacji niniejszej Umowy. 

 
9. W przypadku powstania po stronie Odbiorcy zadłużenia przekraczającego okres 21 dni od terminu 

płatności o wartości przewyższającej kwotę 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100), 
Odbiorca zobowiązuje się do ustanowienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego 
żądania od PE zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w formie: 
9.1. kaucji na rachunku PE do wysokości ____ złotych; lub 
9.2. przedpłaty na dokonanie sprzedaży energii elektrycznej do wysokości ____ złotych; lub 
9.3. poręczenia lub gwarancji od instytucji finansowej lub ubezpieczeniowej, o ratingu 

zewnętrznym nie gorszym niż rating inwestycyjny (BBB-) do wysokości ____ złotych, 
9.4. weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową zabezpieczającego całą kwotę zadłużenia 

oraz przewidywanej przyszłej należności jednomiesięcznej oszacowanej jako średnia z 
miesięcznych należności z ostatnich 12 miesięcy obowiązywania umowy; 

według wyboru Odbiorcy, przy czym wszystkie koszty i opłaty związane z ustanowieniem, 
utrzymaniem i zwolnieniem zabezpieczeń, o których mowa powyżej, obciążają Odbiorcę. 
 

10. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 9 i nieustanowienia przez Odbiorcę w 
terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, PE 
przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy, ze skutkiem na dzień doręczenia Odbiorcy 
oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy. 
 

11. Na czas po powstaniu okoliczności, o których mowa w pkt 9, do dnia ustanowienia zabezpieczenia, 
Strony nadal prowadzą rozliczenia finansowe według obowiązującego w tym okresie Cennika.  

 
 

§ 8 
Wstrzymanie i wznowienie dostaw energii elektrycznej oraz ograniczenia w dostawach  

i poborze energii elektryczne 
 

1. Wstrzymanie dostawy energii elektrycznej może nastąpić w przypadku: 
1.1. gdy Odbiorca zwleka z zapłatą za pobraną energię elektryczną lub świadczenie usługi 

dystrybucji co najmniej przez okres 30 dni po upływie terminu płatności pomimo upływu 
dodatkowego 14-dniowego terminu wyznaczonego w oświadczeniu przedsiębiorstwa 
energetycznego o zamiarze wstrzymania dostarczania energii elektrycznej, przy czym PE 
nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z takiego wstrzymania; 
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1.2. stwierdzenia nielegalnego poboru energii elektrycznej lub w przypadku, gdy instalacja 
elektryczna znajdująca się u Odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, 
zdrowia lub środowiska; 

1.3. braku zgody Odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-
rozliczeniowego, służącego do rozliczeń za dostarczoną energię elektryczną, 
instalowanego przez PE zgodnie z zasadami art. 6a ustawy Prawo Energetyczne; 

przy czym wstrzymanie dostarczania energii z przyczyn, o których mowa powyżej, nie oznacza 
rozwiązania Umowy. Odbiorca jest zobowiązany do regulowania opłat stałych wynikających z 
Cennika, w okresie wstrzymania dostawy, o ile nie nastąpi rozwiązanie Umowy. 

 
2. Wznowienie dostaw następuje po ustaniu przyczyn wstrzymania, przy czym PE może uzależnić 

wznowienie dostaw energii elektrycznej, wstrzymanych z powodu nielegalnego poboru energii 
elektrycznej, od wykonania zaleceń technicznych, eliminujących przyczyny nielegalnego poboru 
energii elektrycznej. 
 

 
§ 9 

Rozstrzyganie spraw spornych 
 

1. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu pomiędzy Stronami wynikającego lub 
pozostającego w związku z niniejszą Umową, Strony będą próbować przez okres 30 
(trzydziestu) dni rozstrzygnąć taki spór w drodze wspólnych rokowań, przy czym powyższy 
termin będzie liczony od dnia nadania wezwania do przystąpienia do rokowań przesyłką 
poleconą. 

 
2. Z wyłączeniem sporów, które zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami podlegają 

rozstrzygnięciu przez Prezesa URE, jeżeli spór nie zostanie rozstrzygnięty w przeciągu 
trzydziestu (30) dni, spór będzie rozstrzygany przez sąd miejscowo właściwy dla miejsca 
siedziby pozwanego. 

 
3. Wystąpienie lub istnienie sporu dotyczącego niniejszej Umowy nie zwalnia Stron Umowy od 

wykonania swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 
 
 

§ 10 
Okres obowiązywania Umowy, zmiany i renegocjacje Umowy 

 
1. Umowa została zawarta na czas nieokreślony. 
 
2. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia ………………….. 

Strony potwierdzają, iż sprzedaż energii elektrycznej przez PE na rzecz Odbiorcy na zasadach 
opisanych w niniejszej Umowie odbywają się od dnia ………………….. r. Strony potwierdzają, iż 
sprzedaż wykonana w okresie od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia zawarcia niniejszej Umowy 
zostały przez PE zrealizowane w należyty sposób i Odbiorca nie zgłasza żadnych roszczeń z 
tytułu sprzedaży energii elektrycznej w opisanym wyżej okresie 

 
3. W przypadku zmian przepisów prawa, które uniemożliwiają lub znacząco utrudniają Stronie 

realizację jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy bądź wpływają na koszt sprzedaży 
energii elektrycznej na podstawie niniejszej Umowy, Strony zobowiązują się do bezzwłocznego 
podjęcia i prowadzenia w dobrej wierze renegocjacji niniejszej Umowy w celu dostosowania jej 
postanowień. 

 
4. Z zastrzeżeniem wyraźnie odmiennych postanowień zawartych w niniejszej Umowie, zmiany lub 

uzupełnienia niniejszej Umowy mogą być dokonywane tylko w formie pisemnego aneksu do 
Umowy, pod rygorem nieważności takiej zmiany. 

 
5. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem trzymiesięcznego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.  
 
6. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 

wypowiedzenia w poniższych przypadkach: 
6.1. istotnego naruszenia przez jedną ze Stron postanowień Umowy, które nie zostało usunięte 
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w ciągu 30-tu dni od otrzymania od drugiej Strony pisemnego zawiadomienia 
zawierającego: 
6.1.1. stwierdzenie przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie Umowy; 
6.1.2. określenie istotnych szczegółów naruszenia; 
6.1.3. żądanie usunięcia wymienionych naruszeń; 

6.2. cofnięcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) koncesji umożliwiającej 
realizację niniejszej Umowy; 

6.3. nie zastosowania się przez jedną ze Stron do orzeczenia wydanego przez sąd lub 
ostatecznej decyzji Prezesa URE związanych z realizacją niniejszej Umowy. 
 

7. PE przysługuje prawo do wypowiedzenia Umowy z zachowaniem miesięcznego okresu 
wypowiedzenia w przypadku, gdy PE utraci status operatora systemu dystrybucyjnego dla sieci 
dystrybucyjnej, do której przyłączony jest odbiorca, i nie będzie jednocześnie stroną generalnej 
umowy dystrybucji z podmiotem będących operatorem systemu dystrybucyjnego dla tej sieci. 
 

8. Nadto, PE może wypowiedzieć Umowę w przypadku i na zasadach określonych w § 7.10 Umowy, 
zaś Odbiorcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy w przypadku i na zasadach określonych 
w § 6.5 Umowy. 

 
9. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
 

§ 11 
Poufność 

 

1. Informacje techniczne lub handlowe dostarczone jednej Stronie przez drugą Stronę w jakiejkolwiek 
postaci lub formie lub uzyskane w inny sposób w związku z zawarciem lub realizacją niniejszej 
Umowy, w tym również informacje wyraźnie oznaczone przez jedną ze Stron jako tajemnica 
przedsiębiorstwa, mają charakter poufny, w związku z czym Strona, która uzyskała takie informacje 
nie może bez zgody drugiej Strony przekazywać takich informacji osobom trzecim, publikować ani 
ujawniać ich w jakikolwiek inny sposób w okresie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat po jej 
wygaśnięciu lub rozwiązaniu. 

 
2. Strona otrzymująca lub uzyskujące informacje poufne zachowa je w poufności i będzie stosować w 

odniesieniu do nich na własny koszt środki bezpieczeństwa oraz poziom staranności nie mniejszy 
niż ten, który stosuje wobec swoich własnych informacji poufnych stanowiących tajemnicę 
przedsiębiorstwa.  

 
3. Strona otrzymująca informacje poufne zapewni, że ich ujawnienie będzie ograniczone do tych 

pracowników, konsultantów, członków organów i profesjonalnych doradców Strony otrzymującej 
informacje poufne lub podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej, do której należy Strona, 
którym wiedza taka jest niezbędna dla zawarcia i realizacji Umowy i którzy zobowiążą się do 
nieujawniania takich informacji podmiotom trzecim.  

 
4. Postanowienia niniejszego § 11 nie stoją na przeszkodzie ujawnieniu przez Stronę informacji 

poufnych bez zgody drugiej Strony w następujących przypadkach: 
4.1. informacja ta należy do informacji powszechnie znanych, 
4.2. ujawnienie informacji wymagane jest na podstawie powszechnie, bezwzględnie 

obowiązujących przepisów prawa, 
4.3. informacja ta jest ujawniana pracownikowi, podwykonawcy lub profesjonalnemu doradcy 

Strony, który jest związany klauzulą poufności o treści która zapewnia ochronę informacji 
poufnych na poziomie nie niższym niż postanowienia niniejszego § 11. 

5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że Strona ujawniająca informacje poufne 
osobom trzecim ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone drugiej Stronie wskutek 
ujawnienia lub upublicznienia informacji poufnych przez te podmioty. 
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  § 12 
Postanowienia końcowe 

 

1. Strony Umowy zobowiązane są do bezzwłocznego przekazywania sobie informacji mogących mieć 
wpływ na bezpieczeństwo osób oraz prawidłowe funkcjonowanie urządzeń i instalacji każdej ze 
Stron. 
 

2. Strona nie może przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających  
z niniejszej Umowy, w całości lub części bez wcześniejszej, pisemnej zgody drugiej Strony. W 
przypadku przekształcenia albo restrukturyzacji (tj. połączenia lub podziału) jednej ze Stron ich następcy 
prawni są związani treścią Umowy w jej ostatnio obowiązującym brzmieniu bez potrzeby uzyskiwania 
zgody drugiej Strony, przy czym Strona zamierzająca dokonać przekształcenia albo restrukturyzacji (tj. 
połączenia lub podziału) jest obowiązana:  
2.1. niezwłocznie powiadomić na piśmie drugą Stronę o: podjęciu stosownych uchwał przez 

zgromadzenie wspólników lub walne zgromadzenie akcjonariuszy danej Strony oraz o 
dokonaniu przez sąd rejestrowy odpowiedniego wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego, 

2.2. niezwłocznie przekazać drugiej Stronie wszelkie inne informacje, które mogą być 
konieczne do zapewnienia nieprzerwanego i niezakłóconego wykonywania Umowy. 

 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

energetyczne, rozporządzeń wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz Kodeksu cywilnego, 
jak również inne dokumenty wymienione w § 1 niniejszej Umowy. 

 
4. Pomimo rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy w mocy pozostają zobowiązania Stron do zapłaty 

należności wynikających z tytułu niniejszej Umowy, które powstały przed dniem rozwiązania lub 
wygaśnięcia Umowy.  

 
5. ……………….. niniejszym oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy nie posiada statusu 

dużego przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 
6. ……………… niniejszym oświadcza, iż na dzień zawarcia niniejszej umowy posiada status dużego 

przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym 
opóźnieniom w transakcjach handlowych. 

 
7. CIECH Soda Polska S.A. niniejszym zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić 

……………………..w przypadku zmiany statusu przedsiębiorcy w rozumieniu Ustawy z dnia 8 
marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 
określonego w ustępie powyżej. 

 
8. Strony wskazują następujące adresy korespondencyjne i osoby do kontaktu dla każdej ze Stron 

wraz ze wskazaniem zakresu kompetencji osób kontaktowych: 
 

8.1. PE: CIECH Soda Polska S.A., ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław; osoba do kontaktu:  
Odpowiedzialny za gospodarkę energetyczną:  
………………………  
Realizacja umowy:  
………………………. 
8.2. Odbiorca: …………………………………. 

; osoba do kontaktu:  
………………….. 
………………………. 

 
 
9. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 
10. Integralną część Umowy stanowią następujące Załączniki: 
 

Załącznik Nr 1 Opis techniczny i parametry techniczne miejsc dostarczania; 
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Załącznik Nr 2 
 
Cennik (Taryfa dla energii elektrycznej w zakresie obrotu CIECH Soda Polska 
S.A.);  

Załącznik Nr 3 Postanowienia i pouczenia dotyczące sprzedaży rezerwowej; 

Załącznik Nr 4 Klauzule Umowne Grupy CIECH. 

  

 
CIECH Soda Polska S.A.:  
 
 
______________________________ 
 
 
 
_________________________ 
 
 
 
 
………………………….. 
 
 
______________________________ 
 
 
 
__________________________ 
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Załącznik nr 1 do umowy sprzedaży energii elektrycznej 

 

Załącznik nr 1  

do Umowy nr PE-E/001/2022 sprzedaży energii elektrycznej  

zawartej pomiędzy  

Ciech Soda Polska S.A. 

…………………………… 

 

OPIS TECHNICZNY I PARAMETRY TECHNICZNE MIEJSC DOSTARCZANIA 

 

Stan na dzień  ………….. r. 

 

1. Nazwa i adres Odbiorcy: ……………………..,  

……………………………….. 

2. Adres miejsc dostarczania:  …………………………… 

3. Dane techniczne dotyczące poszczególnych miejsc dostarczania: 

 

P
rz

y
łą

c
z
e

 

Napięci
e 

zasilani
a [kV] 

 
 

Nr / nazwa linii 

Nr / 
nazwa 
stacji 

transfor
matoro

wej 
Odbiorc

y 

Rodzaj linii 
(napowietrzna, 

kablowa, 
napow. - kabl.) 

Dane linii zasilającej Rodzaj i nastawienie zabezpieczeń u: 

Typ Dł. [m] Przekrój 
[mm2] 

Ciech Soda Polska 
S.A.  
(PE) 

Odbiorcy 

1.           

2.           

 
4. Granica własności pomiędzy siecią dystrybucyjną a obiektami, instalacjami i urządzeniami Odbiorcy:  

 
Lp. 

Nazwa miejsca 
dostarczania (MD) 

Numer miejsca 
dostarczania 

(MD) 
Granica własności  

Własność układu 
pomiarowo - 

rozliczeniowego 

1.      

2.      

 

5. Moc umowna, grupa taryfowa, tangens φ dla poszczególnych miejsca dostarczania (MD) 
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ZAŁĄCZNIK NR 3  

DO UMOWY SPRZEDAŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ I ŚWIADCZENIA USŁUG DYSTRYBUCJI 

ENERGII ELEKTRYCZNEJ  

Nr ……../2022 

 

POSTANOWIENIA I POUCZENIA DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY REZERWOWEJ 

 

 

§ 1 

Wyznaczenie sprzedawcy rezerwowego 

 

Odbiorca oświadcza, że wybranym przez Odbiorcę Sprzedawcą rezerwowym w rozumieniu art. 3 pkt 

29a) ustawy Prawo Energetyczne zapewniającym Odbiorcy sprzedaż rezerwową w rozumieniu art. 3 

pkt 6b ustawy Prawo Energetyczne jest CIECH Soda Polska S.A. . 

 

Odbiorca upoważnia PE, jako operatora systemu dystrybucyjnego, do zawarcia w imieniu i na rzecz 

Odbiorcy – na wypadek wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania sprzedaży energii elektrycznej na 

podstawie niniejszej Umowy - umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej 

postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym wyżej sprzedawcą rezerwowym 

 

§ 2 

Pouczenie o konsekwencjach wyboru sprzedawcy rezerwowego 

 

W związku z wejściem w życie z dniem 18 czerwca 2019 r. nowego brzmienia art. 5 ust. 2 pkt 1) ustawy 

z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne („Prawo Energetyczne”), oraz umową sprzedaży 

energii elektrycznej i umową świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej zawartą pomiędzy Ciech 

Soda Polska S.A. a Państwem jako odbiorcą końcowym („Umowa Sprzedaży”) nr PE-E/001/2022 w 

dniu ……………., niniejszym informujemy o konsekwencjach wyboru przez Państwa sprzedawcy 

rezerwowego. 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 29a) Prawa Energetycznego, „sprzedawcą rezerwowym” jest „przedsiębiorstwo 

energetyczne posiadające koncesję na obrót paliwami gazowymi lub energią elektryczną, wskazane 

przez odbiorcę końcowego, zapewniające temu odbiorcy końcowemu sprzedaż rezerwową”, przy czym 

„sprzedażą rezerwową” jest „sprzedaż paliw gazowych lub energii elektrycznej odbiorcy końcowemu 

przyłączonemu do sieci dystrybucyjnej lub do sieci przesyłowej gazowej dokonywana przez sprzedawcę 

rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez 

dotychczasowego sprzedawcę, realizowana na podstawie umowy sprzedaży lub umowy 

kompleksowej”. 

 

Zgodnie z art. 5aa ust. 1 Prawa Energetycznego, są Państwo – jako odbiorca końcowy – zobowiązani 

do: 

(a) wskazania w umowie o świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej lub paliw gazowych 

lub usługi przesyłania paliw gazowych lub w umowie kompleksowej sprzedawcy rezerwowego 

spośród sprzedawców ujętych na opublikowanej przez właściwego operatora systemu 

dystrybucyjnego na jego stronie internetowej liście sprzedawców, którzy oferują sprzedaż 

rezerwową odbiorcom końcowym przyłączonym do jego sieci, oraz 

(b) upoważnienia operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego 

gazowego, do którego sieci są Państwo przyłączeni, do zawarcia w Państwa imieniu i na 

Państwa rzecz – w przypadku wygaśnięcia lub zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży 

paliw gazowych lub energii elektrycznej lub umowy kompleksowej przez dotychczasowego 

sprzedawcę – umowy sprzedaży rezerwowej lub umowy kompleksowej zawierającej 

postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej ze wskazanym przez tego odbiorcę końcowego 

sprzedawcą rezerwowym. 
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Powyższe obowiązki mogą zostać zrealizowane przez Państwa samodzielnie lub za pośrednictwem 

ustanowionego pełnomocnika (w tym Ciech Soda Polska S.A.). 

 

W celu zachowania ciągłości dostaw energii elektrycznej lub paliw gazowych, w przypadkach: 

(a) uzyskania informacji o konieczności zaprzestania Państwu sprzedaży paliw gazowych lub 

energii elektrycznej przez podmiot, z którym zawarli Państwo umowę sprzedaży, lub też 

zaprzestania świadczenia usług dystrybucji lub usług przesyłania na rzecz podmiotu, z którym 

zawarli Państwo umowę sprzedaży, 

(b) wygaśnięcia umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej z dotychczasowym sprzedawcą paliw 

gazowych lub energii elektrycznej, 

właściwy operator systemu dystrybucyjnego lub operator systemu przesyłowego gazowego ma 

obowiązek zawrzeć niezwłocznie w imieniu i na rzecz Państwa umowę sprzedaży rezerwowej lub 

umowę kompleksową zawierającą postanowienia umowy sprzedaży rezerwowej (dalej łącznie jako 

„Umowa Rezerwowa”), o ile Państwo jako odbiorca końcowy nie zgłoszą temu operatorowi informacji o 

zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej z innym 

sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, lub gdy sprzedawca wybrany przez Państwa nie 

podejmie sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej. Zawarcie Umowy Rezerwowej następuje 

w takim przypadku poprzez złożenie przez operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu 

przesyłowego gazowego sprzedawcy rezerwowemu oświadczenia o przyjęciu jego oferty. Umowa 

Rezerwowa obowiązuje od dnia zaprzestania wykonywania umowy sprzedaży lub umowy 

kompleksowej przez dotychczasowego sprzedawcę paliw gazowych lub energii elektrycznej i zawierana 

jest na czas nieokreślony oraz może ulec rozwiązaniu: 

1)       w dowolnym terminie na mocy porozumienia stron;  

lub 

2) w drodze wypowiedzenia przez Państwa jako odbiorcę końcowego z zachowaniem 

miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca następujący po 

miesiącu, w którym nastąpiło doręczenie sprzedawcy rezerwowemu oświadczenia o 

wypowiedzeniu umowy, przy czym Państwo jako odbiorca mogą wskazać późniejszy jej termin 

rozwiązania. 

Odbiorca końcowy nie może zostać obciążony przez sprzedawcę rezerwowego kosztami z tytułu 

wcześniejszego rozwiązania Umowy Rezerwowej. 

 

W terminie 5 dni od dnia zawarcia Umowy Rezerwowej, operator systemu dystrybucyjnego lub operator 

systemu przesyłowego gazowego informuje odbiorcę końcowego przyłączonego do jego sieci o 

zawarciu tej umowy, przyczynach jej zawarcia, danych teleadresowych sprzedawcy rezerwowego oraz 

miejscu opublikowania przez sprzedawcę rezerwowego warunków Umowy Rezerwowej (art. 5aa ust. 8 

Prawa Energetycznego). Z kolei sprzedawca rezerwowy przekazuje odbiorcy końcowemu jeden 

egzemplarz Umowy Rezerwowej, w terminie 30 dni od dnia otrzymania od operatora systemu 

dystrybucyjnego lub operatora systemu przesyłowego gazowego oświadczenia o przyjęciu oferty 

sprzedaży rezerwowej oraz informuje o prawie odbiorcy końcowego do wypowiedzenia tej umowy (art. 

5aa ust. 9 Prawa Energetycznego). 

 

Powyższe nie stosuje się do przypadków, gdy wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej lub paliw 

gazowych jest uzasadnione treścią art. 6a ust. 3 lub art. 6b Prawa Energetycznego (tj. z uwagi na brak 

zgody odbiorcy na zainstalowanie przedpłatowego układu pomiarowo-rozliczeniowego, zwłokę z 

zapłatą za świadczone usługi lub za pobrane paliwo gazowe lub energię co najmniej przez okres 30 dni 

po upływie terminu płatności lub też stwierdzenie – w wyniku przeprowadzonej kontroli – że nastąpiło 

nielegalne pobieranie paliw lub energii bądź instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie 

zagrożenie życia, zdrowia lub środowiska – na warunkach określonych w ustawie). Ponadto, w 

przypadku gdy Umowa Rezerwowa przestała obowiązywać lub uległa rozwiązaniu, a operator systemu 

dystrybucyjnego lub operator systemu przesyłowego gazowego nie otrzymał informacji o zawarciu 

przez odbiorcę końcowego przyłączonego do jego sieci umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży 

paliw gazowych lub energii elektrycznej z innym sprzedawcą w ramach procedury zmiany sprzedawcy, 
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operator systemu dystrybucyjnego lub operator systemu przesyłowego gazowego zaprzestaje 

dostarczania paliw gazowych lub energii elektrycznej odbiorcy. 
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Załącznik nr 4  

KLAUZULE UMOWNE GRUPY CIECH 

 

 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE 

§ 1 

DEFINICJE 

Na potrzeby niniejszego załącznika („Załącznik”) podanym poniżej wyrażeniom, zaczynającym się dużymi literami, 
nadaje się poniższe znaczenie uwzględniając fakt, iż definicje w liczbie pojedynczej mają odpowiednie znaczenie 
w przypadku ich użycia w liczbie mnogiej, przy czym zasadę tę stosuje się odpowiednio do pojęć zdefiniowanych 
w tekście Załącznika: 

 

1.  CIECH spółka (spółki) z Grupy CIECH, która zawiera umowę z Kontrahentem, do 
której niniejsze Klauzule Umowne Grupy CIECH zostały załączone; 

2.  Grupa CIECH  CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie oraz spółki, wobec których CIECH S.A. 
jest spółką dominującą w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. 
Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), w tym 
CIECH oraz wszelkie podmioty, które są podmiotami powiązanymi z CIECH 
S.A. w rozumieniu tejże ustawy; 

3.  Klauzula 
Antykorupcyjna 

klauzula wskazana w § 3; 

4.  Klauzula Braku 
Konfliktu Interesów 

klauzula wskazana w § 2; 

5.  Kontrahent podmiot, z których CIECH zawarł Umowę, wskazany w komparycji tej 
Umowy, do której jako załącznik Strony załączyły Załącznik; 

6.  Umowa 

(Przedmiot Umowy) 

umowa (odpowiednio jej przedmiot) zawarta między CIECH a 
Kontrahentem, do której Strony załączyły niniejszy Załącznik wraz z 
umowami wykonawczymi zawartymi na jej podstawie (o ile ma 
zastosowanie);  

7.  Strona CIECH lub Kontrahent. 

 
 
ROZDZIAŁ II - REGULACJE ANTYKORUPCYJNE GRUPY CIECH 

 

§ 2 

KLAUZULA BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW 

1. Przez „Konflikt Interesów” należy rozumieć sytuację pozostawania przez udziałowców, wspólników, 
akcjonariuszy, członków zarządu, członków rady nadzorczej Kontrahenta, osoby zatrudnione przez 
Kontrahenta, osoby reprezentujące Kontrahenta, podwykonawców Kontrahenta lub inne osoby działające w 
imieniu Kontrahenta („Reprezentanci Kontrahenta”) w relacjach z członkami zarządu, członkami rady 
nadzorczej CIECH, osobami zatrudnionymi przez CIECH, osobami reprezentującymi CIECH, podwykonawcami 
CIECH, lub innymi osobami działającymi w imieniu CIECH, członkami zarządu lub rady nadzorczej CIECH. 
(„Reprezentanci CIECH”), które mogą rodzić wątpliwości co do ich obiektywności i bezstronności w 
wykonywaniu obowiązków służbowych między innymi ze względów rodzinnych, finansowych, osobistych, 
emocjonalnych, politycznych, powiązań gospodarczych lub które wpływają lub mogą wpływać, nawet 
częściowo i nie bezpośrednio, na realizację Umowy lub podejmowane decyzje dotyczące CIECH lub całej 
Grupy CIECH, powodujące lub mogące powodować szkodę dla CIECH lub podmiotu z Grupy CIECH. 

2. Przez okres obowiązywania Umowy w Klauzuli Braku Konfliktu Interesów oraz Klauzuli Antykorupcyjnej, o 
której mowa poniżej, należy rozumieć okres wykonywania Umowy obejmujący również okres obowiązywania 
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gwarancji jakości lub rękojmi za wady. 

3. Kontrahent oświadcza, iż wedle jego najlepszej wiedzy w dacie zawarcia Umowy nie występuje jakikolwiek 
Konflikt Interesów. 

4. Kontrahent zobowiązuje się zachować należytą staranność w zakresie wymaganym dla prowadzonej 
działalności gospodarczej oraz podejmować działania zmierzające do unikania Konfliktu Interesów. 

5. W przypadku podejrzenia zaistnienia lub zaistnienia w okresie obowiązywania Umowy i umów wykonawczych 
do niej, Konfliktu Interesów lub ewentualnego Konfliktu Interesów, Kontrahent zobowiązuje się niezwłocznie 
poinformować na piśmie CIECH o takim podejrzeniu lub Konflikcie Interesów i jego okolicznościach oraz 
przedstawić propozycję wszelkich niezbędnych działań mających na celu odpowiednio zapobieżenie 
Konfliktowi Interesów lub wyeliminowanie Konfliktu Interesów, uwzględniając szeroko pojęty interes CIECH. 

 

 

§ 3 

KLAUZULA ANTYKORUPCYJNA 

1. Kontrahent oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się z obowiązującymi u CIECH: Polityką 
przeciwdziałania nadużyciom i korupcji oraz Procedurą – Wręczanie oraz przyjmowanie prezentów i 
zaproszeń w Grupie CIECH dostępnymi pod adresem: 
https://ciechgroup.com/fileadmin/Wazne_dokumenty/Polityka_przeciwdzialania_naduzyciom_i_korupcji_Gr
upy_CIECH.pdf („Regulacje Antykorupcyjne”) oraz zobowiązuje się do przestrzegania zasad określonych w 
Regulacjach Antykorupcyjnych tak, jak gdyby stanowiły one część Umowy. Kontrahent gwarantuje i zapewnia, 
że ww. zobowiązanie będzie dochowane również przez Reprezentantów Kontrahenta, których zobowiązuje 
się zapoznać z Regulacjami Antykorupcyjnymi. 

2. Kontrahent oświadcza, że ani on, ani żaden z Reprezentantów Kontrahenta nie oferowali, obiecywali ani nie 
przekazywali bezpośrednio lub pośrednio żadnych korzyści majątkowych lub korzyści osobistych, w 
szczególności w celu wywarcia wpływu na decyzję o wyborze jego oferty, żadnej z niżej wymienionych osób: 

1) Reprezentantowi CIECH; 

2) funkcjonariuszowi państwowemu rozumianemu jako osoba fizyczna pełniąca funkcje publiczną w 
znaczeniu nadanym temu pojęciu w systemie prawnym kraju, w którym dochodzi do realizacji Umowy 
oraz w krajach, w których znajdują się zarejestrowane siedziby zarówno Kontrahenta jak i CIECH; 

3) członkowi partii politycznej lub kandydatowi na urząd państwowy,  

zwanych łącznie „Osobami”.  

3. Kontrahent oświadcza, że ani on, ani żaden z Reprezentantów Kontrahenta nie wpływał na wybór jego oferty 
przez CIECH w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami, w szczególności poprzez przekazywanie 
korzyści majątkowych lub osobistych oraz nie brali udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z 
osobami trzecimi, które miałyby na celu wywarcie takiego wpływu na wybór CIECH. 

4. Kontrahent gwarantuje, iż w okresie obowiązywania Umowy ani on ani żaden z Reprezentantów Kontrahenta 
nie będzie przekazywał bezpośrednio lub pośrednio żadnych korzyści majątkowych lub korzyści osobistych 
Osobom, w szczególności w celu wywarcia wpływu na decyzje CIECH związane z Umową. 

5. Kontrahent gwarantuje, iż w okresie obowiązywania Umowy ani on ani żaden z Reprezentantów Kontrahenta 
nie będzie wpływał na Reprezentantów CIECH w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami oraz nie 
będzie brał udziału w jakichkolwiek porozumieniach lub ustaleniach z osobami trzecimi, które miałyby na celu 
wywarcie wpływu na realizację przez CIECH Umowy. 
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§ 4 

SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE REGULACJI ANTYKORUPCYJNYCH GRUPY CIECH 

1. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy: 

1) którekolwiek z powyższych oświadczeń Kontrahenta okaże się niezgodne z prawdą lub 

2) Kontrahent lub którykolwiek z Reprezentantów Kontrahenta dopuści się rażącego naruszenia zasad, 
gwarancji lub zobowiązań wynikających z Klauzuli Braku Konfliktu Interesów lub Klauzuli Antykorupcyjnej, 
lub będzie dokonywał ich w sposób notoryczny lub 

3) CIECH poweźmie wiadomość o: 

a) naruszeniu zasad i zobowiązań wynikających z Klauzuli Braku Konfliktu Interesów lub Klauzuli 
Antykorupcyjnej, obowiązujących Kontrahenta w trakcie postępowania przetargowego lub 
ofertowego w wyniku, którego doszło do zawarcia Umowy, 

b) którekolwiek z oświadczeń składanych przez Kontrahenta w ramach Klauzuli Braku Konfliktu 
Interesów lub Klauzuli Antykorupcyjnej, obowiązujących Kontrahenta w trakcie postępowania 
przetargowego lub ofertowego w wyniku którego doszło do zawarcia Umowy okaże się niezgodne z 
prawdą; 

może to zostać uznane za nienależyte wykonanie Umowy przez Kontrahenta, które uprawnia CIECH do 
rozwiązania Umowy lub którejkolwiek umowy wykonawczej do tej Umowy (jeżeli zostały zawarte) z przyczyn 
leżących po stronie Kontrahenta. 

2. Z uprawnienia przewidzianego w ust. 1 CIECH może skorzystać wyłącznie wtedy, gdy Kontrahent dalej narusza 
zobowiązania określone niniejszym Rozdziałem II lub naruszeń Regulacji Antykorupcyjnych, mimo, że 
otrzymał od CIECH wezwanie do zaprzestania tych naruszeń w terminie 15 dni od dnia otrzymania wezwania 
w tej sprawie.  

 

§ 5 

ZGŁASZANIE NARUSZEŃ REGULACJI ANTYKORUPCYJNYCH 

W celu należytego wykonania zobowiązań określonych w Klauzuli Braku Konfliktu Interesów lub Klauzuli 
Antykorupcyjnej CIECH oświadcza, że w okresie obowiązywania Umowy zapewni każdej osobie działającej w 
dobrej wierze, reprezentującej Kontrahenta albo CIECH możliwość anonimowego zgłaszania nieprawidłowości za 
pośrednictwem platformy internetowej https://ciech.liniaetyki.com/. 

 

 

 

ROZDZIAŁ III - Kodeks Partnera Biznesowego Grupy CIECH 

 
§ 6 

OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA KONTRAHENTA 
1. Kontrahent oświadcza, że zapoznał się z treścią Kodeksu Partnera Biznesowego Grupy CIECH z 2021 roku, 

który jest dostępny pod adresem https://ciechgroup.com/esg oraz https://esgciech.com/#dokumenty 
(„Kodeks”). 

2. Kontrahent zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Kodeksu oraz zobowiązuje się do tego, iż 
członkowie jego organów, pracownicy, współpracownicy oraz Podwykonawcy, będą przestrzegać 
postanowień Kodeksu. 

3. Kontrahent zobowiązuje się do zgłaszania CIECH wszelkich domniemanych przypadków naruszenia Kodeksu. 

4. Kontrahent wyraża zgodę i upoważnia niniejszym CIECH lub podmiot trzeci działający w imieniu CIECH 
(„Podmiot Trzeci”) do przeprowadzania w miejscach prowadzenia działalności przez Kontrahenta audytów, 
mających na celu potwierdzenie przestrzegania postanowień Kodeksu („Audyt”). W trakcie audytów CIECH 
lub Podmiot Trzeci będzie uprawniony między innymi do uzyskiwania wyjaśnień i informacji, przeglądania 
dokumentów oraz przeprowadzenia rozmów z pracownikami lub współpracownikami Kontrahenta, po 
podpisaniu standardowej umowy o zachowaniu poufności (NDA). 
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5. Kontrahent umożliwi Audyt CIECH lub Podmiotowi Trzeciemu pod warunkiem, iż zamiar przeprowadzenia 
Audytu został zgłoszony Kontrahentowi z co najmniej trzydniowym (3) wyprzedzeniem. CIECH ma prawo do 
przeprowadzenia niezapowiedzianego Audytu wyłącznie w przypadku uzyskania informacji uzyskanych na 
podstawie § 7 dotyczących Kontrahenta o domniemanym przypadku naruszenia Kodeksu lub w przypadku 
uzasadnionego podejrzenia (np. informacje branżowe, informacje prasowe, informacje w mediach 
społecznościowych), że Kontrahent narusza zasady Kodeksu lub zobowiązania określone w niniejszym 
paragrafie. 

6. Kontrahent zobowiązuje się do zgłaszania CIECH podejrzeń, że doszło do naruszenia postanowień Kodeksu na 
zasadach wskazanych w § 7 poniżej.  

 

§ 7 
ZGŁASZANIE NARUSZEŃ KODEKSU 

Naruszenia Kodeku należy składać z wykorzystaniem jednego z poniższych kanałów komunikacyjnych: 

1. adres URL: https://ciech.liniaetyki.com - anonimowy kanał zgłaszania naruszeń, 

2. zgłoszenie do Compliance Officera Grupy CIECH: 

1) telefoniczne pod numerem: 00 48 669 600 218,  

2) drogą elektroniczną na adres: compliance@ciechgroup.com lub: 

3) osobiste, pisemne lub listowne: Compliance Officer Grupy CIECH, CIECH S.A. ul. Wspólna 62, 00-684 
Warszawa. 

 

§ 8 
PODWYKONAWCY 

1. Podmioty trzecie w stosunku do Kontrahenta oraz CIECH, przy pomocy których Kontrahent spełnia na rzecz 
CIECH swoje obowiązki wskazane Umową oraz każdy inny podmiot realizujący takie obowiązki na zlecenie 
takiej osoby trzeciej jako dalszy podwykonawca i podwykonawcy dalszego podwykonawcy (łącznie jako 
„Podwykonawcy”) mogą realizować czynności składające się na te obowiązki pod warunkiem, iż uprzednio 
zobowiążą się pisemnie w stosunku do Kontrahenta do przestrzegania postanowień Kodeksu i przyjmą na 
siebie obowiązki Kontrahenta wskazane w niniejszym Rozdziale III. Postanowienia ma zastosowanie do 
każdego kolejnego podwykonawcy Podwykonawcy. 

2. Postanowienia niniejszego Rozdziału III dotyczące Kontrahenta stosuje się odpowiednio do Podwykonawców, 
w szczególności § 6 ust. 4 i 6. 

 

§ 9 
SANKCJE ZA NIEPRZESTRZEGANIE KODEKSU 

1. Jeżeli w okresie obowiązywania Umowy: 

1) Kontrahent lub Podwykonawca dopuści się rażącego naruszenia zobowiązań określonych w niniejszym 
Rozdziale III,  

2) CIECH poweźmie wiadomość o naruszeniu w sposób rażący przez Kontrahenta lub Podwykonawców zasad 
określonych w Kodeksie, 

może to zostać uznane za nienależyte wykonanie Umowy przez Kontrahenta, które uprawnia CIECH do 
rozwiązania Umowy z przyczyn leżących po stronie Kontrahenta w trybie przewidzianym w Umowie. 

2. Z uprawnienia przewidzianego w ust. 1 CIECH może skorzystać wyłącznie wtedy, gdy Kontrahent dalej narusza 
zobowiązania określone niniejszym Rozdziałem II lub naruszeń Regulacji Antykorupcyjnych, mimo otrzymania 
od CIECH wezwania do zaprzestania tych naruszeń w terminie 15 dni od dnia otrzymania wezwania w tej 
sprawie.  
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ROZDZIAŁ IV - DANE OSOBOWE 

 

§ 10 
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych tj.: 

1) drugiej Strony Umowy (jeśli jest nią osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub są to osoby 
będące wspólnikami spółki cywilnej), 

2) osób reprezentujących drugą Stronę Umowy, 

3) osób wskazanych przez drugą Stronę Umowy jako osoby do kontaktu lub wykonujące niniejszą Umowę. 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób wskazanych w ust.1 pkt 1) oraz 2) powyżej, znajduje się 
odpowiednio dla: 

1) CIECH w Załączniku nr 2 do Umowy, 

2) Kontrahenta w Załączniku nr 3 do Umowy (jeżeli Kontrahent ją dołączył do Umowy). 

3. Strony zobowiązują się wzajemnie zrealizować obowiązek informacyjny ciążący na drugiej Stronie Umowy 
względem osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3), poprzez przekazanie tym osobom treści Załączników 
wymienionych w ust. 2 powyżej, tj.: 

1) Kontrahent przekaże załącznik zawierający klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez 
CIECH; 

2) CIECH przekaże załącznik zawierający klauzulę dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez 
Kontrahenta (jeżeli Kontrahent ją dołączył do Umowy). 

4. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez CIECH są dostępne również na stronie internetowej pod 
adresem: www.ciechgroup.com. 
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Załącznik nr 2 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ CIECH  

Administrator 
danych   

Administratorem danych jest [CIECH Soda Polska S.A. z Grupy CIECH] z siedzibą w 
Inowrocławiu, przy ul.Fabryznej4, 88-100 Inowrocław (dalej również jako 
„administrator” lub „CIECH”).   

Dane kontaktowe  Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail csp@ciechgroup.com, 
telefonicznie pod numerem (0-52)3541-500 lub pisemnie pod adresem: ul. Fabryczna 4, 
88-100 Inowrocław  

[U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, z 
którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@ciechgroup.com]  

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 

Źródło danych  Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/ Pana lub od Państwa pracodawcy 
lub mocodawcy, który jest naszym kontrahentem. 

Zakres danych  Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, danych kontaktowych oraz w 
przypadku pełnomocników dane osobowe zawarte w treści pełnomocnictwa (np. numer 
dowodu osobistego, PESEL), będą przetwarzane w podanych poniżej celach.  

Cele 
przetwarzania 
oraz podstawa 
prawna 
przetwarzania  
oraz okres 
przechowywania 
danych  

DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH STRONĄ UMOWY ZAWARTEJ Z CIECH:  

CIECH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:  

• zawarciem i wykonywaniem umowy,  

• ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy,  

• prowadzeniem dokumentacji umowy,  

• obsługą księgową, finansową i administracyjną Umowy.  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:  

• niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy, w tym korzystania z praw 
i wykonywania obowiązków stron umowy,  

• prawnie uzasadniony interes administratora, tj. ustalanie i dochodzenie 
ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem umowy.   

CIECH będzie przetwarzał dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 
interesów CIECH, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, 
które mogą wynikać z zawartej umowy.   

Dane zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej CIECH będzie przechowywał do 
momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów 
szczególnych.  

 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT, KTÓRY ZAWARŁ Z CIECH 
UMOWĘ: 

CIECH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:  

• określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym CIECH zwiera 
umowę oraz zakresu umocowania,   

• kontaktu w związku z wykonywaniem umowy,   

• prowadzenia dokumentacji umowy,  

• obsługi administracyjnej umowy,  

• ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub 
nienależytym wykonaniem umowy.  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie 
uzasadniony interes administratora.  CIECH będzie przetwarzał dane do czasu 

mailto:csp@ciechgroup.com
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wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CIECH, w szczególności związanych z 
przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy.  

 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH WSKAZANYCH W UMOWIE ZAWARTEJ Z CIECH, JAKO OSOBY 
DO KONTAKTU LUB WYKONUJĄCE UMOWĘ: 

CIECH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:  

• kontaktowaniem się z Panią/Panem w bieżących sprawach, w tym w 
sprawach: wykonywania umów pomiędzy CIECH a Pani/Pana 
pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, przedstawiania ofert, 
odpowiedzi na pytania oraz przekazywania innych informacje o działalności i 
możliwych formach współpracy,   

• prowadzeniem dokumentacji umowy,  

• obsługą administracyjną umowy,  

• ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem umowy.  

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie 
uzasadniony interes CIECH.  

CIECH będzie przetwarzał dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych 
interesów CIECH, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, 
które mogą wynikać z zawartej umowy.  

Odbiorcy danych  Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom 
przetwarzającym dane na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty 
przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem, w ramach 
wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem 
administratora – oraz spółkom należącym do Grupy CIECH. Podstawą prawną 
przesyłania danych osobowych w ramach Grupy CIECH jest prawnie uzasadniony interes 
administratora, tj. wewnętrzne cele administracyjne.  

Prawa osoby, 
której dane 
dotyczą  

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich 
sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek 
administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy 
czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci, administrator może pobrać 
opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 
przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu 
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w 
celu zawarcia i wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną– przysługuje Pani/Panu 
także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora 
Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie 
nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu 
administratorowi danych.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 
zajmującego się ochroną danych osobowych.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem 
danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.   

Informacja o 
wymogu podania 
danych w 
przypadku osób 
będących stroną 
umowy   

Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia 
i wykonywania. Bez podania tych danych, nie będzie możliwe zawarcie umowy z CIECH.  

   

 


